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Generalforsamling 2019 – skriftlig beretning 
 

OK 18 

Hele OK 18 forløbet var specielt på rigtig mange områder. En positiv 

oplevelse var det tætte regionale og kommunale samarbejde mellem 

de forskellige faglige forbund og organisationer, men bestemt også 

den større fælles indbyrdes forståelse for hinandens virkelighed og 

udfordringer. Det kom til udtryk i de fælles aktioner og fortsætter nu i 

tætte lokale samarbejder, og en nemmere overgang til 

Fagbevægelsens Hovedorganisation. Ligeledes blev det en 

revitalisering af fagbevægelsens styrke, men også evnen til at 

mobilisere, aktionere og stå sammen – og befolkningen bakkede op.  

Selvom Anders Bondo var på rundtur i landet for at afstemme 

forventninger til OK 18 med medlemmerne, viste det sig svært at 

kontrollere. De storsvungne ord som - ”En løsning for alle” - efterlod 

en række medlemmer med en bristet illusion, da OK 18 forliget blev 

præsenteret på Store Bededag. Musketereden bestod egentlig i, at 

andre organisationer ville vente, til der var reelle forhandlinger, og 

ikke i at alle skulle være i mål. Men som forløbet spidsede til, blev 

retorikken skærpet og tonen forandrede sig. Derfor kan jeg egentlig 

godt forstå, at en række medlemmer stod skuffet tilbage. Så kan 

man altid diskutere, om Danmarks Lærerforening kunne konflikte sig 

til et bedre resultat end lønstigningen samt Ny Start-projektet med 

samarbejde og forhandling i perioden.  

Arbejdet frem mod OK 21 er allerede påbegyndt. Lærerkommissionen 

arbejder på højtryk for at skaffe erfaringer og viden, så der fra 

sommerferien og året ud kan udarbejdes anbefalinger til 

forhandlingen om lærernes arbejdstidsaftale. Disse forhandlinger vil 

pågå i 2020. I Aalborg har vi bidraget med et heldagsmøde med Per 
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B. Christensen, som er kommissionsformand. Vores erfaringer med 

arbejdstidsaftaleforsøgene vil blive fremsendt til kommissionen.  

I de kommende måneder og år vil Danmarks Lærerforening også 

bruge tid på at skue indad på egen organisation. Det gælder både 

centralt og lokalt. Her vil et særligt fokus bl.a. gå på kommunikation 

og kravopstilling. 

Karsten Lynge Simonsen 

  

Arbejdsmiljø 
 

For Aalborg Lærerforening og kredsstyrelsen er lærernes arbejdsmiljø 
vigtigt. Det er afgørende for os, at medlemmerne mærker, ser og 

oplever dette. Det har været vores udgangspunkt for det 
indeværende år i kredsstyrelsen og i arbejdsmiljøudvalget. 

 
Konkret betyder dette, at vi i kredsstyrelsen har arbejdet på et mere 

bevidst fokus på arbejdsmiljøarbejdet. Derfor har vi udarbejdet og 
vedtaget en arbejdsmiljøstrategi, som vil være rammen for det videre 

arbejde i kredsen omkring arbejdsmiljøet. Med arbejdsmiljøstrategien 
vil vi sætte retning på arbejdsmiljøindsatsen, samt styrke 

samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanterne indbyrdes og 

Aalborg Lærerforening. 
 

Strategien skal hjælpe til at opbygge og værne om et arbejdsmiljø, 
hvor medarbejdere trives på både det fysiske og psykiske plan. Dette 

ser vi som en væsentlig forudsætning for, at vi kan videreudvikle og 
levere vores kerneydelse i forhold til god undervisning. 

 
Et andet vigtigt skridt i denne retning er, at vi sammen med 

skoleforvaltningen har fået etableret netværksmøder for 
arbejdsmiljørepræsentanterne. Det er vi stolte af, da det har været et 

ønske hos arbejdsmiljørepræsentanterne længe. Det giver mulighed 
for sparring, vidensdeling og kompetenceløft. Det har været en 
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opgave som skoleforvaltningen også har skullet finde ressourcer til. 

Vi forventer, at det første møde kommer i løbet af foråret 2019.  
 

Det er vigtigt for kredsstyrelsen, at der er et godt samarbejde mellem 

TR og AMR, da det giver den bedste forudsætning for de bedste 
resultater for medlemmerne. Derfor var det en fornøjelse at se så 

mange deltage i TR/AMR kurset på Sinatur Nyborg d. 12-14. 
september. Der var god stemning og evalueringen af kurset viste 

også, at det er noget, som vi skal arbejde videre på fremadrettet. 
Derfor er dette bl.a. også tænkt ind i vores strategi. 

 
Ovenstående har været udgangspunktet for arbejdsmiljøudvalget 

igennem hele året, og vil være det fremadrettet også. En af vores 
højt prioriterede indsatser er at være involverende og inddragende 

ift. Vores arbejde i udvalget. Det er vigtigt for os at vide, hvad der 
rører sig på skolerne, og samtidig arbejde på en løbende forståelse 

for arbejdsmiljørepræsentanternes rammer, vilkår og behov. Derfor 
er vi nu startet med at tage rundt på folkeskolerne og besøge 

arbejdsmiljørepræsentanterne. Det har været en god - og er - en god 

oplevelse for både os og arbejdsmiljørepræsentanterne. Samtidig 
giver det os et godt og ægte udgangspunkt for vores videre arbejde. 

Vi glæder os til at komme ud til de skoler og AMR’ere, som vi endnu 
ikke har haft glæden af at besøge.  

 

Lotte Dahl-Vedel & Kristoffer Høyrup Sørensen 

 

Lokal arbejdstidsaftale på folkeskoleområdet 

Da Ok 18 var landet udnyttede vi momentum og pressede på for at få 

udbygget værdipapiret til et mere reelt aftalepapir. Det var særlig 

vigtigt for at skaffe os reelle kroge at hænge problematikker op på. 

Tidspunktet var oplagt, og de lokale faglige organisationer bakkede 

op om ideen og underskrev en opfordring til hele byrådet i Aalborg 

Kommune om at indgå en lokal arbejdstidsaftale med Aalborg 
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Lærerforening. Byrådet kvitterede, og vi indledte forhandlinger. 

Rammen var tydelig. Det måtte ikke koste en bondegård. 

Det kom det heller ikke til, men vi fik knyttet ret på nogle områder, 

som vi kunne blive enige om samt tilført midler i budgettet. Det vil 

sige, at vi med aftalen i hånden kan hjælpe nogle af de medlemmer, 

der før har følt sig efterladt med enorme mængder undervisning, 

masser af andre opgaver og dialogbaseret løsninger uden den store 

handling. Vi fik et maksimalt præsteret undervisningstimetal (790) 

med procentvise reduktioner i forhold til afholdelse af 6. ferieuge og 

deltidsbeskæftigelse - men også med et lavere maksimalt præsteret 

undervisningstimetal for ny-dimitterede (750). Så er det værd at 

bemærke, at denne aftale ligestiller lærere med 

børnehaveklasseledere på netop dette område. Det kommer til at 

virke fuldt ud fra næste skoleår. 

Et andet element i den lokale arbejdstidsaftale er vores ”Ny start” 

forsøg. Ny start var en del af OK 18 forliget på vores område. En ny 

start for folkeskolen og samarbejdet mellem Danmarks Lærerforening 

og KL. Vi samarbejder med Skoleforvaltningen og 11 skoler om at 

afprøve nye planlægningsbestemmelser, som skal kompensere og 

hjælpe, når en opgave vokser, eller når der kommer nye opgaver. 

Her afprøver skolerne nye rettigheder i 2019, og skoleforvaltningen 

og Aalborg Lærerforening besøger alle 11 skoler 3 gange for at 

afholde interviews af lærere og ledere. Interviewet er udformet af 

vores studentermedhjælper Rikke Toft, der er specialestuderende i 

politik og administration med erfaring inden for uddannelses- og 

arbejdsmarkedsforskning. Hun har under studiet blandt andet haft 

fokus på uddannelsesreformer og deres påvirkning af medarbejderne 

på landets uddannelsesinstitutioner samt nye tendenser og 

udfordringer på nutidens arbejdsmarked.  

Disse interviews ender i delrapporter og en endelig rapport, som både 

Aalborg Lærerforening, Skoleforvaltningen, Danmarks Lærerforenings 

Hovedstyrelse og Lærerkommissionen formentlig kan bruge.  



 

 

Ryesgade 62 A | 9000 Aalborg | Tlf: 9813 6325 | 153@dlf.org 

 
      Aalborg Lærerforening | www.aalborglærerforening.dk 

 
 

Der er fortsat mange elementer, som vi gerne vil udbygge den lokal 

arbejdstidsaftale med, men vi har aftalt at afvente OK21, før der 

kommer til at ske store forandringer. De centrale parter skal lande en 

overenskomst på arbejdstiden.  

Vi er nødt til at finde arbejdstidsaftaleløsninger på oplevelsen af 

manglende tid til at forberede god undervisning i løbet af året. Der 

opstår hele tiden opgaver i løbet af et arbejdsår, hvor arbejdspresset 

langt overstiger den ramme, som man har til rådighed. Der har vi 

bl.a. brug for at sikre nogle rettigheder, som sikrer arbejdsmiljøet 

bedre og opretholder en anstændig kvalitet i kerneydelsen. 

Karsten Lynge Simonsen 

 

Sammenslutning af FTF & LO til ny  

Fælles Hovedorganisation 

For at stå stærkt i forhold til arbejdsgiverne, har der i fagbevægelsen 

været brug for ændringer. Gamle forbehold overfor hinanden måtte 

vige for fælles fodslag. Helt tydelig blev det i 

overenskomstforhandlingerne i 2018, hvor de øvrige faglige 

organisationer støttede op om, at der skulle laves en lokal 

arbejdstidsaftale for lærerne i Aalborg.  

De tre hovedorganisationer FTF, LO og AC drøftede en 

sammenlægning af en ny organisation, som skulle samle alle 

lønmodtagerne.  På en ekstraordinær kongres i 2018 vedtog både FTF 

og LO, at der skulle ske en sammenlægning. Dog valgte de to 

tidligere FTF organisationer Finansforbundet og Danske 

Fysioterapeuter sammen med AC, at de ikke ville være en del af den 

nye hovedorganisation.  Navnet på fagbevægelsens nye organisation 

er: Fælles Hovedorganisation(FH).  
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Fra 1.januar 2019 overtog den nye lønmodtagerorganisation alle 

tidligere funktioner fra FTF og LO på det centrale plan. På lokalplan er 

strukturen for, hvordan samarbejdet skal være mellem de tidligere 

FTF og LO organisationer ikke på plads. Det er besluttet centralt i den 

nye organisation, at de næste 2 år skal bruges til, at man lokalt 

finder ud af en samarbejdsstruktur, som er hensigtsmæssig og giver 

mening.  

På centralt plan har man ligeledes besluttet at år 2019 skal være 

arbejdsmiljørepræsentantens år. Dette har man gjort af to årsager, 

man vil sætte fokus på arbejdsmiljørepræsentanten /arbejdsmiljøet 

på alle arbejdspladser, og man vil lokalt skabe mulighed for 

samarbejde i fællesskab, om at gøre en indsats på området. 

Arbejdsmiljørepræsentantens år blev skudt i gang den 8. januar med 

et stort fællesmøde i Odense, hvor arbejdsmiljørepræsentanter fra de 

tidligere FTF og LO organisationer var inviteret til at diskutere, hvilke 

initiativer det var muligt at iværksætte og samarbejde om lokalt. Fra 

Aalborg Lærerforening deltog kredsens arbejdsmiljøudvalg, og det 

blev besluttet at danne en lokal nordjysk arbejdsmiljøgruppe på 

tværs af organisationerne.  I løbet af 2019 vil gruppen udbyde 

forskellige aktiviteter som starter i uge 15. Aktiviteterne har til formål 

at klæde arbejdsmiljørepræsentanten på til at løfte arbejdsmiljøet til 

gavn for alle kollegaerne.      

Herudover har de faglige organisationer i Aalborg også truffet 

beslutning om, at man vil samarbejde om den 1.maj og det 

kommende folketingsvalg, samt ellers hvor det vil være naturligt at 

indlede et samarbejde indtil den lokale struktur er på plads. 

Jan Knærkegaard 
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Inklusion 

 

Inklusion har været et af de helt store arbejdsområder i 

kredsstyrelsen i 2018 og begyndelsen af 2019, og der skal arbejdes 

videre med emnet fremadrettet. 

Skoleudvalget og forvaltningen igangsatte i 2017 en proces med 

inddragelse af mange interessenter, og flere 

kredsstyrelsesmedlemmer har deltaget i møder på forvaltningen og 

på debatmøder.  

For at kvalificere kredsstyrelsens bidrag til debatten og Aalborg 

Lærerforenings høringssvar afholdte kredsstyrelsen et lyttemøde med 

deltagelse af medlemmer fra forskellige skoler, som i deres dagligdag 

arbejder med inklusion. Kredsstyrelsen har i høj grad efterfølgende 

anvendt de kvalificerede input, som deltagerne på lyttemødet bidrog 

med. 

Hele processen skulle afsluttes med en politisk beslutning i 

Skoleudvalget, hvor forvaltningen lagde op til en masse nye tiltag, 

bl.a. med en halvering af pladser på specialområdet, som skulle være 

implementeret i 2025. Aalborg Lærerforening og mange andre 

interessenter bidrog med både debatindlæg og høringssvar, som 

medvirkede til at Skoleudvalget ændrede i mange af tiltagene, hvilket 

kredsstyrelsen udtrykte stor tilfredshed med. Flere af de foreslåede 

tiltag i forvaltningens indstilling til Skoleudvalget fik opbakning i såvel 

kredsstyrelsens som mange andre interessenters høringssvar. 

Desværre fandt Skoleudvalget ikke flere ressourcer til inklusion, 

hvilket ellers fremgik som et gennemgående tema i mange 

høringssvar, fordi antallet af elever med udfordringer er stigende, og 

der er i de seneste år blevet visiteret flere elever til specialtilbud. 

De øgede udgifter betød, at forvaltningen i starten af 2019 

udarbejdede en masse besparelsesforslag på specialområdet og for 
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inklusion i almenklasserne, som Skoleudvalget i vid udstrækning 

vedtog på et møde ultimo februar 2019, bl.a. en generel reduktion til 

specialområdet på 5%. Besparelserne er indarbejdet i skolernes 

timeudmeldinger, men beslutningen er sendt i høring, og 

kredsstyrelsen vil i Aalborg Lærerforenings høringssvar og i vores 

kontakt med politikere pege på behovet for flere ressourcer til såvel 

specialområdet som inklusion i almenklasserne. 

Samtidig vil kredsstyrelsen arbejde med inklusion som et centralt 

tema til det kommunale budget for 2020 og de efterfølgende år.  

Det er vores helt grundlæggende holdning, at ressourcerne til 

inklusion skal øges for at give gode vilkår for vellykket inklusion i 

såvel almenklasserne som i specialklasser og på specialskoler. 

Johnny Nielsen 

 

Økonomien i Aalborg Lærerforening 

Aalborg Lærerforening har en god og sund økonomi. Vi har i 2018 

oplevet en tilgang i medlemstallet, hvilket får betydning for 

årsregnskabet 2018.  

I december 2018 kunne vi endelig flytte ind i det nye kredskontor på 

Ryesgade 62 A st., som er ejet af Særlig Fond. 

På generalforsamlingen fremlægges årsregnskabet for daglig drift, 

Hæderslegatet og Særlig Fond. 

KS har behandlet budgettet for 2020, som fremlægges på 

generalforsamlingen, hvor vi også fastsætter kredskontingentet for 

2020. 

Ulla Koch Sørensen 
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Medlemsarrangementer 

I løbet af det forgangne “generalforsamlingsår”, har Aalborg 

Lærerforening afholdt en række arrangementer. Det pæne fremmøde 

fortæller os, at arrangementerne er noget medlemmerne sætter pris 

på, og vi vil derfor også gerne fortsat opfordre alle vore medlemmer 

til at de tager hinanden under armen, og deltager i de gode og gratis 

arrangementer, der fortløbende meldes ud pr. mail. Det er nemt at 

tilmelde sig arrangementerne via et link i mailen. 

I det følgende kan du læse lidt om de forskellige arrangementer der 

har været afholdt. 

DHL-stafet 

I sensommeren havde Aalborg Lærerforening igen et telt opstillet i 

forbindelse med DHL-stafetten i Kildeparken. Omkring 230 aktive 

medlemmer besøgte teltet til lune pølser og kolde drikke.  

Det er altid et skønt arrangement som emmer af holdånd blandt de 

mange glade og løbelystne medlemmer. Vi glæder os allerede til 

august, hvor vi igen står klar i teltet. 

Hvad skal vi med skolen 2,0 

Dannelsesdebatten har fyldt en hel del både i medierne og på 

skoleområdet siden skolereformen kom til. Med det fokus, er vi i 

Aalborg Lærerforening, også dybt engagerede i at bidrage til, at 

skolebestyrelser, ledere og lærere får god mulighed for at mødes og 

tale med hinanden om dannelse.  

Den 8. oktober 2018, tog skoleforvaltningen i Aalborg kommune, 

Folkekirkerne i Aalborg og Aalborg Lærerforening således afsæt i den 

landsdækkende overskrift: “Hvad skal vi med skolen?”  

Dørene blev slået op i Folkekirkens hus til et fyraftensmøde med et 

spændende program, hvor dannelse som begreb i høj grad blev sat til 

debat. 
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Denne gang havde vi Per Schultz Jørgensen som hovedtaler efterfulgt 

af oplæg fra Filosofipatruljen, Sjælesorg på nettet og 

Ungdomsbureauet. 

Vi vil gerne takke for det gode samarbejde, og ser allerede nu meget 

frem til endnu et spændende fyraftensmøde om dannelse til efteråret. 

Juletræ 

1. søndag i advent afholdt Aalborg Lærerforening den traditionsrige 

juletræsfest for medlemmerne og deres familier. Det var en rigtig 

hyggelig eftermiddag, hvor der blev lavet juledekorationer, danset 

om juletræet, sunget de dejligste julesange og ikke mindst spist 

æbleskiver og drukket gløgg. Alt var præcist som det skulle være til 

en rigtig juletræsfest - og julemanden kiggede også forbi. Vi håber på 

et stærkt fremmøde igen til december. 

Lene Tanggaard 

Professor Lene Tanggaard har været aktiv i skoledebatten gennem en 

længere periode, og ikke mindst i debatten om målstyring og 

læringsmål, har hun givet sit besyv med. Lene Tanggaard sad som 

formand i den rådgivningsgruppe, som i 2017 blev nedsat af 

undervisningsminister, Merete Riisager, og som i juni 2018 gik ud 

med 5 pejlemærker, som vedrører øget lokal frihed, folkeskolens 

formål, undervisningens tilrettelæggelse, betydningen af faglige mål 

og den professionelle dømmekraft. 

Lene Tanggaard besøgte vores nye kredskontor i slutningen af 

januar, hvor hun holdt et rigtigt spændende foredrag for 

medlemmerne om arbejdet i rådgivningsgruppen, om mål i samspil 

med fagenes og folkeskolens formål, og om hvorfor det er vigtigt, at 

der landet over skabes en øget lokal frihed til at tilrettelægge 

undervisningen mest hensigtsmæssigt. 
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Futsal-turnering 

Fredag d. 8. februar afholdt Aalborg Lærerforening traditionen tro den 

årlige futsalturnering i Gistrup Hallen. Årets vinder blev for 3. år i 

træk Gug Skole, som vandt titlen efter en spændende finalekamp. 

Arrangementet blev afsluttet med kollegial hygge i cafeteriet.  

Tilde Gammelgaard & Kristina Terpling 

 

 

 

 

 


